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فرمانده انتظامی پایتخت اعالم کرد؛

دستگیری  400نفر در  35پرونده بزرگ اقتصادی

افزایش  ۱۲هزار نفری ظرفیت
مراکز ترک اعتیاد در تهران

استاندار پایتخت گفت :ظرفیت مراکز ترک
اعتی��اد معتادان از  ۵هزار نفر به  ۱۷هزار نفر
افزایش پیدا کرده اس��ت.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،انوشیروان محسنی بندپی
اس��تاندار تهران در مراس��م صبحگاه فاتب،
گفت :امروز یکی از مولفههای رشد و بالندگی
این است که چگونه بتوانیم امنیت کشور را
برقرار کنیم .اگر امروز تامین امنیت را شاهد
هس��تیم در س��ایه هماهنگی بین مسئوالن
اس��ت.او گفت ۱۳ :هزار ش��هید و  ۲۴هزار
جانباز س��رافراز نیروی انتظامی گواه تالش
این نیروی مجاهد است که در راستای تامین
نظم و امنیت گام برداش��تند ،اگر ما هزاران
کیلومتر آن طرف مرزها سنگر بندی کردیم
به این دلیل اس��ت که توطئههای دشمن را
خنثی کنیم.اس��تاندار تهران گفت :ظرفیت
مراکز ت��زک اعتیاد معت��ادان از  ۵هزار نفر
ب��ه  ۱۷ه��زار نفر افزایش پیدا کرده اس��ت،
پلیس نیازمند تجهیز کردن خودش اس��ت و
باید امکانات را برای هوش��مند کردن پلیس
مهیا کنیم و این از اقدامات استانداری تهران
است.او گفت :باید شرایطی را فراهم کنیم تا
هم اشتغال رونق پیدا کند و هم شرایط برای
ایجاد اشتغال جدید فراهم شود.
پرداخت وام  ۵۰میلیونی
به محرومان شهر تهران

دهقان از پرداخت وام  ۵۰میلیون تومانی به
محرومان ش��هر تهران خب��ر داد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،دهقان مدیر کار
آفرینی و اش��تغال اس��تان تهران در جلسه
کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران ،با اشاره
به پرداخت وام به افراد محروم اظهار کرد :در
جلسهای که در استانداری تهران برگزار شد،
مقرر ش��د تا بانکها با نظارت کمیته امداد
برای ایجاد اشتغال و خرید خودرو ویژه افراد
محروم وام  ۵۰میلیون تومانی درنظر گیرند.
وی اف��زود :اعتبار تخصیص��ی کمیته امداد
برای استان تهران حدود  ۱۲۵میلیارد تومان
است که تاکنون  ۲۴میلیارد تومان آن جذب
شده اس��ت.دهقان گفت :متولی اخذ وام به
محرومان ،کمیته امداد اس��ت و بازپرداخت
ای��ن وام  ۴درصدی و  ۵س��اله اس��ت که با
دو ضام��ن کارمندی و با تش��خیص کمیته
امداد پرداخت خواهد ش��د.وی ادامه داد :به
تشخیص کمیته امداد افرادی که ذیل بند ب
تبصره  ۱۶قانون بودجه قرار دارند ،میتوانند
وام را دریافت کنند.
بروز موارد تکگیر آنفلوآنزا در کشور

عضو کمیته کش��وری آنفلوآنزا از بروز موارد
تکگیر آنفلوآنزا در کشور خبر داد و به زائران
اربعین حس��ینی توصیه کرد که اگر بیماری
زمینهای دارند ،واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند.
دکتر مس��عود مردانی در گفتوگو با ایس��نا،
درباره وضعیت بروز آنفلوآنزا در کشور با توجه
به ورود به فصل س��رما ،گفت :تاکنون موارد
تکگیر بیماری آنفلوآنزا در ماه جاری گزارش
شده اس��ت ،اما خوشبختانه جزو موارد شدید
بیماری محس��وب نمیش��دند .وی با اشاره
به نزدیکی ایام اربعین حس��ینی و رفتوآمد
زائران ایرانی به کربال ،افزود :توصیه میکنم
که افراد باالی  ۶۰س��ال اگر تاکنون واکسن
آنفلوآن��زا تزریق نکردهاند ،هر چه س��ریعتر
نس��بت به تزریق این واکس��ن اق��دام کنند.
همچنین اگر به بیماریهای دستگاه تنفسی
مانند سرفه ،آبریزش بینی و ...مبتال هستند،
رعای��ت نکات بهداش��تی از جمله اس��تفاده
از ماس��ک ،شستوش��وی مرتب دستها و
امتناع از دس��ت دادن و روبوس��ی با سایرین
را داشته باشند.عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا
افزود :همچنین الزم اس��ت افراد در صورت
بروز اولین عالم بیماری در دس��تگاه تنفسی
فوقانی ،به پزش��کان مستقر در درمانگاهها و
کاروانه��ا مراجعه کرده و دارو دریافت کنند.
مردانی تاکید کرد :نکته بس��یار حائز اهمیت
این اس��ت ک��ه ثابت ش��ده شستوش��وی
مکرر دس��تها ،باعث قطع زنجی��ره انتقال
عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی
از فرد بیمار به س��ایر افراد میشود .بنابراین
شستوشوی مکرر دس��تها را مدنظر قرار
دهند.عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا ادامه داد:
در عین حال افرادی که مبتال به بیماریهای
زمینهای مانن��د بیماریهای کلیوی ،قلبی-
ریوی ،افرادی که ش��یمیدرمانی میشوند یا
از داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی استفاده
میکنند ،از آنجایی که در معرض خطر ابتال
ب��ه عفونتهایی مانند آنفلوآنزا هس��تند،اگر
تاکنون واکسن آنفلوآنزا تزریق نکردهاند ،حتما
واکسن را دریافت کنند .بهویژه اگر عازم سفر
اربعین هستند.

فرمانده انتظامی پایتخت اعالم کرد :بالغ
ب��ر  ۳۵پرونده ب��زرگ و کالن اقتصادی
را با همکاری دادس��تانی ب��ه مرحله اجرا
گذاش��تیم و با قاطعی��ت  ۴۰۰نفر از این
افراد را دس��تگیر کردیم.به گزارش ایسنا،

س��ردار حس��ین رحیمی همزمان با هفته
ناجا در مراس��م صبح��گاه پلیس تهران
بزرگ اظهار کرد :پلیس هوش��مند یعنی
حرکت س��ریع پلیس ب��رای بهره مندی
از خدم��ات هوش��مند و آی ت��ی ب��رای
ارای��ه خدمات نوین،البته ه��م اکنون نیز
پلی��س تم��ام امکانات س��خت افزاری و
ن��رم اف��زاری را در اختی��ار دارد.فرمانده
انتظام��ی پایتخ��ت با بی��ان اینکه پلیس

امی��ن مردم اس��ت و از نقطه صفر مرز تا
قلب کش��ور امین و امانت دار مردم است
اظهار کرد :ما در مس��یر خدمت رسانی و
اس��تقرار نظم امنیت و آرامش س��ر از پا
نمیشناس��یم و آنچه در ت��وان داریم را
ارایه می کنیم.وی ب��ا بیان اینکه تالش
کردی��م در بی��ش از  ۳۰نقط��ه پرخطر و
آس��یبدیده در ته��ران انضب��اط برقرار
کنیم ،گفت :در ش��وش ،مولوی ،هرندی،

دروازه غار و س��ایر نقاط شهر تهران گام
های بزرگی را در زمینه پاکس��ازی و امن
س��ازی این نقاط برداشتیم .همچنین در
راس��تای امنتر کردن ش��هر و س��خت
ک��ردن محیط ب��رای مجرمان طرحهای
مختلفی را اج��را کردی��م.وی ادامه داد:
دو طرح «کاش��ف» و «صاعقه» از سوی
پلیس آگاهی در حال برگزاریست و طرح
«اقتدار» که هدفش برخورد با مزاحمین

نوامیس اس��ت از س��وی پلیس امنیت و
طرح «رعد» از س��وی پلیس پیشگیری
و طرح «ظفر» از س��وی پلیس مبارزه با
مواد مخدر برگزار می شود که  ۲۳۰نقطه
تهران در طرح ظفر پاکسازی کرد.سردار
رحیمی گفت :بالغ بر  ۳۵پرونده بزرگ و
کالن اقتصادی را با همکاری دادس��تانی
به مرحله اجرا گذاشتیم و با قاطعیت ۴۰۰
نفر از این افراد را دستگیر کردیم.

واردات یک آمپول به اسم پودر کاکائو؛

بزرگترین اولویتم در دارو ،حذف «رانت» است

گروه اجتماعی  :وزیر بهداش��ت با اش��اره به
اقدامات انجام شده در زمینه شفافسازی در
س��ازمان غذا و دارو و سایر زیرمجموعههای
وزارت بهداشت و با تاکید بر اینکه بزرگترین
اولویت��م در «دارو» ،حذف «رانت» اس��ت،
گفت :سامانه تیتک همچنان نواقصی دارد
و به عنوان مثال یک کاربر توانس��ته آمپول
تستوس��ترون را ب��ه عنوان پ��ودر نارگیل و
پ��ودر کاکائو به کش��ور وارد کند .به گزارش
ایسنا ،دکتر سعید نمکی با حضور در کارخانه
داروس��ازی بهستان در شهرک صنعتی کاوه
گف��ت :در کش��ورهایی مانند کش��ور ما کار
کردن با بروکراس��ی های نفسگیر مانند راه
رفتن بر روی تردمیل میماند؛ تا بخواهیم به
نقطه قابل مالحظهای برسیم ،زمان زیادی
صرف میشود .البته بنده شاهد فعالیتهای
گروههای داروسازی هستم و همواره از شما
حمایت میکنم.وی اف��زود :روز اولی که به
وزارت بهداش��ت آمدم تمام تجربه خودم را
به عنوان یک معلم و کس��ی که در سازمان
برنام��ه و بودجه فعالیتهای زی��ادی انجام
داده ،ب��ه وزارت بهداش��ت آوردم .از روز اول
بزرگترین اولویت م��ن در حوزه دارو حذف
«رانت» بود .بنده هیچ گوش��های از صنعت
را در حوزه داروس��ازی مقصر نش��ناختم و با
ش��ناختی که از بدنه داروسازی کشور داشتم
میگوی��م که هیچ گاه پ��س از انقالب یک
فرد غیرداروس��از رییس س��ازمان غذا و دارو
نبوده اس��ت و آن اتفاقاتی که افتاده ،متوجه
س��ازمان غذا و داروست.نمکی افزود :زمانی
که م��ن حرف از امضاه��ای طالیی در این
سازمان زدم ،گروههایی به من حمله کردند.
من میدانم حملههای صورت گرفته از سوی
کس��انی بود که در حال اس��تفاده از «رانت»
بودن��د .باید بگویم در س��ازمان غ��ذا و دارو
اتفاق��ات تلخ کم پی��ش نیامده اس��ت .این
اتفاقات از نظام قیمتگ��ذاری ،تولید ،توزیع
و غیره تا س��ایر موارد پیشرفت داشته است؛
چراکه هیچ ضابطه قدرتمند عدالتمحوری
در این زمینه فعال نبود.
سامانه تیتک هنوز ناقص است


وزیر بهداش��ت در ادامه با انتقاد از نوع کارکرد
س��امانه تیتک گف��ت :گرچه این س��امانه
زیرساخت خوبی برای شفافیت بود ،اما هرگز
به سوی ش��فافیت حرکت نکرده است .حتی
در ح��ال حاضر که با ش��ما صحبت میکنم
همچنان این س��امانه دارای نواقصی هست.
به عنوان مثال یک کاربر در س��امانه تیتک
توانسته بود آمپول تستسترون را به عنوان پودر
نارگیل و پودر کاکائو به کش��ور وارد کند و یا
یک خانم دکتر در این س��امانه در  ۱۹قسمت

البته این محصوالت باید با قیمت تمام شده
معقولی در اختیار م��ردم قرار گیرد.وی اضافه
کرد :صنعت داروس��ازی کشور با دیرینه قوی
خ��ود قطعا ب��ه یک��ی از بهترینهای منطقه
تبدیل خواهد شد .توصیه من به کارخانههای
داروسازی داخلی این است که بیشتر به سمت
َفمیلی کمپانیها بروند؛ چرا که آنها سوگیری
خاصی ندارن��د و بهتر با کش��ور ما همراهی
میکنند.

تولید  ۳۰۰قلم محصول جدید در حوزه مواد

اولیه دارویی ،به زودی

مسوول فنی شناخته شده بود بدون اینکه این
سامانه خطا دهد.
عدهای از حرفهایم ترسیدند و بلوا کردند


وی اف��زود :ع��دهای پ��س از حرفهای من
ترس��یدند و بلوا کردند که وزیر ب��ا این افراد
ش��راکت دارد؛ در حال��ی ک��ه صراحتا اعالم
میکنم وزیر بهداشت شما کاسهلیس نیست.
بنده اگر میخواستم اقدامات رانتجویانه انجام
دهم میتوانستم اقدام به تاسیس کارخانههای
متعدد و رانتجوییهای دیگر کنم .خوشحالم
ک��ه وقتی چ��وب را برمیداری ،ع��دهای که
خطا کردهاند کار دستش��ان میآید .تا زمانی
که مس��اله «رانت» در حوزه داروسازی کشور
برطرف نشود ،مشکل باقی خواهد ماند؛ چراکه
هیچ سرمایهگذاری جرات نمیکند در کشوری
که امکان حفظ س��رمایهاش وج��ود ندارد و
پرریس��ک تلقی میشود ،سرمایهگذاری کند.
نباید س��از و کار کش��ور به گونهای باشد که
س��رمایه سرمایهگذار با تغییر وزیر و کابینه به
خطر افتد.
تخلف شود ،گذشت نمیکنم


وی افزود :در حوزه تخلفات دارویی احتیاج به
یک س��امانه به روز با زیرساختهای سامانه
تیتک داریم .باید واقعبین باشیم .بنده به دکتر
شانهس��از نیز گفتهام اگر تخلفی صورت گیرد
بنده به هیچ عنوان گذشت نخواهم کرد .حتی
اگر در دنیا متوجه تخلف شما نشوند ،در آخرت
شما باید پاسخگوی من باشید.
سالمت مردم شوخیبردار نیست


وزیر بهداشت ادامه داد :در این میدان هر کسی
که پاکیزهتر اس��ت ،باید فعالیت کند .سالمت
م��ردم به هیچ عنوان برای من ش��وخیبردار
نیس��ت .من نه اجازه رانت به واردات دارو و نه

اجازه رانت به تولید داخلی میدهم.

تخلفات به قوه قضاییه اعالم شد


وی افزود :پس از اصالح س��امانه ،تصمیم به
برخورد با س��ایر تخلفهای ص��ورت گرفته،
داش��تیم و تم��ام تخلفات را به ق��وه قضاییه
گ��زارش کردم .م��ن در رابطه ب��ا بیتالمال
حت��ی با فرزند خودم هم ش��وخی ندارم .البته
باید بگوی��م به هیچ عنوان کینه و حس��د را
در دل خ��ود راه نمیده��م .روزی پروندهای
از سوی ش��خصی که علیه من اقداماتی من
انجام داده بود ،ب��ه وزارتخانه آمد .بنده تاکید
کردم به هیچ عنوان نباید با نیت قبلی به این
پرونده رسیدگی ش��ود.وزیر بهداشت در ادامه
در خصوص آغاز به کار س��امانههای نظارتی
در حوزه دارو ،گفت :نمیتوانیم سامانه درست
احداث کرده و به دست انسان نادرست دهیم.
این موضوع مانند آن میماند که چرتکه را از
دزد گرفته و کامپیوتر به دست او دهیم .همواره
تاکید کردهام که هوشمندسازی باعث عاری
شدن از آلودگی نمیش��ود و ما نیاز به انسان
سالم داریم .انسانی که توسعه یافته باشد ،دروغ
نمیگوی��د ،مالیاتش را انکار نمیکندHIV ،
نمیگیرد و ...
اقدام درباره رسیدگی به تخلفات تجهیزات

پزشکی

وی در ادام��ه در خص��وص تخلفات صورت
گرفته در تجهیزات پزشکی نیز گفت :در این
حوزه نیز تخلفات زی��ادی صورت میگرفت
ک��ه تا پایان ماه جاری اقدام��ات الزم در این
خصوص اجرا خواهد شد.

ش�خصا تخلفات گزارش شده را پیگیری

میکنم

نمکی ادامه داد :هرگونه بیعدالتی از طریق

س��امانه  ۱۹۰ب��ه اطالع ما میرس��د و من
ش��خصا آن را پیگیری میکنم .اولویت اول
ما در سازمان غذا و دارو پیش رفتن به سمت
روند تولید دارو اس��ت .سال گذشته  ۲۲هزار
میلیارد تومان هزینه بازار دارویی کش��ور بود
که از این رقم سه درصد به واردات اختصاص
مییافت و متاسفانه همین سه درصد حدود
 ۳۰درص��د از ارزش ب��ازار دارویی کش��ور را
شامل میشد .همچنین  ۹۷درصد هزینهها
نیز مرب��وط به داروهای داخل��ی بود که ۷۰
درصد هزینه ریالی در کشور را شامل میشد.
وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی با
اشاره به اینکه  GDP ۱.۲کشور را صنایع
دارویی تش��کیل میدهند ،ادامه داد :از نظر
پرداختهای بیم��های هزینهه��ای باالیی
ش��امل داروها میش��ود .باالی  ۵۰درصد
از پرداخت وجه دارو از جیب بیمار است.وی
افزود :امروزه با وجود شرکتهای دانشبنیان
دیگر روا نیس��ت تا پول تفاوت برند در دارو
را ب��ه داروی��ی اختصاص بدهن��د که دانش
فنی متمایزی نس��بت به داخ��ل در آن دیده
نمیشود .صراحتا اعالم میکنم هیچ کمپانی
تولید داروی اروپایی وجود ندارد که مواد اولیه
را خودش تولید کند .اکثر این کمپانیها مواد
اولیه خود را از کشور چین وارد میکنند.
حمایت تمام قد از تولیدات داخلی


وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در
ادامه با تاکید بر اینکه تولید کننده داخلی برای
تامین مواد اولیه دارویی نباید مظلوم واقع شود،
اظه��ار کرد :نباید داروی متفورمین از خارج از
کش��ور وارد شود و به قیمت گرانتر در اختیار
بیمار قرار گیرد .بنده همواره حمایت تمام قد
خ��ود را از محصوالت داخل��ی اعالم کردهام.

محمدرضا شانهس��از رئیس س��ازمان غذا و
دارو نیز در حاش��یه رونمای��ی از  9محصول
جدی��د داروی��ی و بازدی��د از خط��وط تولید
ش��رکت داروس��ازی بهستان در س��اوه ،در
جمع خبرن��گاران گفت :هرماه خطوط جدید
تولید دارو در یک شرکت داروسازی افتتاح و
محصوالت جدید رونمایی میشود که نشان
میده��د ،تحریمها انگیزه اصح��اب تولید،
صنعت دارو و دانشمندان را بیشتر کرده است.
وی با بیان اینکه حدود  ۶۰درصد مواد اولیه
دارویی در داخل تولید میش��ود ،عنوان کرد:
 ۳۰۰قلم محص��ول جدید در حوزه مواداولیه
دارویی در برنامه اس��ت و سه حوزه معاونت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،س��تاد
اجرای��ی فرمان امام (ره) و وزارت بهداش��ت
در قال��ب ی��ک کارگ��روه به ای��ن موضوع
رس��یدگی ک��رده و باید گفت ک��ه در حوزه
مواداولیه اتفاقات خوبی در راه اس��ت.معاون
وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در
پایان تاکید کرد :اکنون توان تولید  ۹۹درصد
داروی مورد نی��از مردم را داریم و اکنون نیز
بیش  ۹۷درصد نیاز دارویی در داخل کش��ور
تولید میشود.

با افتتاح خط تولی�د این داروها  ۱۱میلیون

یورو صرفهجویی ارزی میشود

ای��ن گزارش می افزای��د  ،امروز  ۹محصول
دارویی ش��امل کپسول امینک  ۴/۰میلیگرم
با کاربرد عالئم خوشخیم پروس��تات ،قرص
وزیک��ر  ۵و  ۱۰میلیگرم ب��ا کاربرد برطرف
کنن��ده عالی��م بیماریه��ای تک��رر ادرار و
بیاختیاری ادرار ،ق��رص متفورمین_هگزال
 ۵۰۰و هزار میلیگرم با کاربرد کنترل قندخون
در بیماران دیابت تیپ دو ،قرص سیتالوپرام_
هگ��زال  ۲۰و  ۴۰میلیگرم ب��ا کاربرد درمان
افسردگی ،قرص سرترالین_هگزال  ۵۰و ۱۰۰
میلیگرم با کاربرد درمان افس��ردگی ،اختالل
و وس��واس اجباری با حضور وزیر بهداشت و
رییس سازمان غذا و دارو رونمایی شد.با افتتاح
خ��ط تولید این داروها ،حدود  ۱۱میلیون یورو
صرفهجویی ارزی میشود.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد؛

اعزام  4000نیروی پلیس به سه استان مرزی اربعین
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا چهار دلیل منتهی
ب��ه وقوع تصادفات برای زائران اربعین را اعالم کرد و از
اعزام نیروهای کمکی پلیس راهور به سه استان مرزی به
منظور مدیریت ترافیک خبر داد.به گزارش ایسنا ،سردار
سید کمال هادیانفر در مراسم بدرقه مأموران پلیس راهور
ناجا برای پوشش ترافیکی مراسم اربعین که صبح امروز
در ش��هرک آزمایش برگزار شد ،گفت :امروز مأموران ما
به عنوان خادمالحسین در خدمت زائران اربعین حسینی

هستند و از فردا استقرارشان در سه استان مرزی کرمانشاه،
ایالم و خوزستان آغاز خواهد شد.وی با بیان اینکه چندین
سال است که پلیس راهور ناجا افتخار خدمت به زائران
اربعین حسینی را دارد ،گفت :سال گذشته و پس از پایان
مراسم اربعین حسینی ،پلیس راهور اقدام به آسیبشناسی
طرح کرده و با حل آس��یبها طرح ترافیکی اربعین 98
را اج��را کردیم.وی با بیان اینکه مرحله اول این طرح از
هشتم مهرماه با حضور نیروهای پلیس راهور استانهای

کرمانشاه ،ایالم و خوزستان آغاز شد ،گفت :در این مرحله
تمهیدات ترافیکی در این استانها به مرحله اجرا درآمد.
امروز نیز با حضور نیروهای نظارتی و کنترلی اعزام شده
از سوی پلیس راهور که بیش از  4000نفر هستند مرحله
دوم این طرح آغاز ش��ده ودر مجموع بیش از  6500نفر
از مأموران پلیس راهور در س��ه استان کرمانشاه،ایالم و
خوزستان مستقر شده و طرح ترافیکی ویژه اربعین را اجرا
خواهند کرد.

در کنگره بیماری های شایع طب کودکان مطرح شد؛

رئی��س پانزدهیم��ن کنگره اورژان��س ها و
بیماری های شایع طب کودکان ،به تشریح
وضعیت س�لامت کودکان کش��ور پرداخت.
علی اکبر س��یاری ،در افتتاحی��ه پانزدهیمن
کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب
کودکان در بیمارستان مفید ،گفت :متخصصین
اطفال ،حامی و مروج سالمت کودکان هستند
و سالمت به معنای برخورداری از رفاه کامل
جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است که
متخصصی��ن کودکان ،جایگاه مهمی در این
عرص��ه دارند .وی با عن��وان این مطلب که
فقط  ۲۵درصد عوامل تاثیر گذار بر سالمت
در حوزه پزشکی اس��ت و  ۷۵درصد عوامل

پوشش  95درصدی واکسیناسیون کودکان ایران
در حوزه اجتماعی و اقتصادی اس��ت ،افزود:
متخصصین اطفال فقط مس��ئول س�لامت
جس��می کودکان نیس��تند ،بلک��ه در حوزه
س�لامت اجتماعی نیز نقش دارند .سیاری با
اش��اره به دستاوردهای کشور در حوزه بهبود
ش��اخص های س�لامت کودکان ،ادامه داد:
بخش��ی از ای��ن دس��تاوردها حاصل تالش
متخصصین کودکان اس��ت .به طوری که بر
اس��اس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در
سال های  ۱۹۹۰تا  ،۲۰۱۷میزان مرگ و میر
کودکان زیر  ۵س��ال ،بر اساس اقداماتی که
کش��ورها انجام داده اند ،کاهش یافته است.
وی افزود :س��االنه  ۱۳۵میلیون نوزاد در دنیا

متولد می ش��وند که این آمار در ایران ،یک
میلیون و  ۵۷۵هزار تولد است .سیاری گفت:
یکی از دستاوردهای کشور در زمینه کاهش
مرگ و میر کودکان زیر  ۵سال ،اجرای موفق
برنامه واکسیناسیون بوده است .به طوری که
ش��اهد پوش��ش  ۹۵درصدی واکسیناسیون
کودکان ایرانی هس��تیم .سیاری به موضوع
تغذیه کودکان اش��اره کرد و گفت :در تغذیه
هم دس��تاوردهایی داش��ته ایم به طوری که
شاهد کاهش سوتغذیه و کنترل ریز مغذی ها
بوده ایم .وی به موضوع آسیب های استفاده
زیاد از اینترنت ،تلویزیون ،تبلت و بازی های
رایانه ای اشاره کرد و گفت ۷۳ :درصد مردم

ایران به اینترنت دسترسی دارند و  ۹۳درصد
نیز از موبایل اس��تفاده می کنند .در حالی که
انجمن ک��ودکان آمری��کا ،محدودیت هایی
ب��رای اس��تفاده از این وس��ایل قائل ش��ده
اس��ت .وی ،از خواب به عن��وان عامل مهم
در س�لامت کودکان نام برد و افزود :در اتاق
خواب کودکان ،نباید این وسایل وجود داشته
باشد و یا اینکه استفاده نشود .رئیس کنگره
در ادام��ه ب��ه موضوع مکمل ه��ا پرداخت و
گفت :در حال حاضر شاهد بازار آشفته مکمل
ها در کشور هستیم .از همین رو ،در مطالعه
ای ک��ه بر روی  ۵۹نوع مکمل انجام دادیم،
به نتایج جالبی رسیدیم .سیاری با عنوان این

مطلب که  ۳۵.۶درصد این مکمل ها ایرانی
و  ۶۴.۴درصد خارجی بودند ،توضیح داد :فقط
 ۷۶درصد این مکمل ها استاندارد بودند و ۱۳
درصد کمبود ویتامین را داشتند و  ۲۰درصد
هم اضافه داش��تند .سیاری ،از متخصصین
کودکان درخواس��ت کرد که به مکمل های
خارجی بیشتر از انواع ایرانی بها ندهند.
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اخبار حوادث
رهایی گروگان  8ساله
از چنگال آدم ربایان در میناب

پس��ر بچه  8ساله ای که توس��ط آدم ربایان
گروگان گرفته شده بود با تالش کارآگاهان
آگاهی شهرس��تان مین��اب آزاد و به آغوش
خان��واده اش بازگشت.س��رهنگ محم��د
رس��تمی در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس
گفت:در پی مراجعه و اعالم شکایت یکی از
ش��هروندان مبنی براینکه پس��ر بچه  8ساله
اش برای خرید نان از منزل خارج و توس��ط
آدم ربایان ربوده شده است پیگیری موضوع
به صورت ویژه در دس��تور کار مأموران دایره
جنایی پلیس آگاهی شهرس��تان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مأم��وران با انجام اقدامات
اطالعاتی و کنترل دوربین های مداربس��ته
مال��ک خودرو م��ورد اس��تفاده آدم ربایان را
شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک
عملیات غافلگیرانه متهم را دس��تگیر کردند،
افزود :وی در بازجویی های فنی و تخصصی
به ربودن کودک  8س��اله با همدستی  2تن
دیگر اعتراف کرد.س��رهنگ رستمی با اشاره
به اینک��ه آدم ربایان در تم��اس های مکرر
با خانواده پس��ربچه ربوده ش��ده درخواس��ت
وجه نقد داش��تند  ،اذعان داش��ت :ماموران با
ترفندهای پلیس��ی دریافتند آدم ربایان قصد
خروج از مرز ایران به خاک افغانستان را دارند
که با هماهنگی مقام قضائی متهم دس��تگیر
ش��د.وی تصریح کرد :آدم ربایان که عرصه
را ب��ر خود تنگ دیده بودند با یک واس��طه،
فرد ربوده ش��ده را به پایگاه بس��یج سندرک
تحویل داده و پس��ربچه صحیح و س��الم به
آغوش خانواده اش بازگردانده شد.این مسئول
انتظام��ی با بیان اینکه پرونده قضائی در این
خصوص تشکیل و متهم تحویل دادسرا شد؛
اظهار داشت :اقدامات پلیسی جهت دستگیری
سایر متهمان ادامه دارد.
دستگیری کالهبردار  20میلیاردی
در ملکشاهی

فرمانده انتظامی شهرس��تان ملکش��اهی از
دستگیری کالهبردار حرفه ای که با صدور
چک های بالمحل اق��دام به کالهبرداری
20میلیارد ریالی کرده بود ،خبر داد.سرهنگ
به��زاد ولیان در گفت وگ��و با پایگاه خبری
پلیس ،در تش��ریح جزئی��ات این خبر گفت:
در پ��ی ش��کایت تعدادی از ش��هروندان در
خص��وص کالهبرداری ش��خصی با هویت
معلوم از آنها ،موضوع در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی شهرس��تان ق��رار گرفت.وی
اف��زود :کالهب��ردار ب��ا جلب اعتم��اد مردم
و اخ��ذ پول از آن��ان جه��ت تحویل فوری
خ��ودرو کالهب��رداری و با توجه ب��ه تاخیر
در ای��ن امر و پیگیری م��ردم برای تحویل
خودرو یا عودت پول ب��ی نتیجه مانده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی ادامه
داد :ماموران با شناس��ایی مخفیگاه متهم در
يک عمليات غافلگيرانه وی را دستگير و در
تحقیقات فنی ب��ه کالهبرداری به مبلغ 20
میلی��ارد ریال اعتراف کرد.این مقام انتظامی
با اش��اره به اینکه متهم با تش��کیل پرونده
تحویل مراجع قضائی ش��د ،خاطرنشان شد:
س��هل انگاری و عدم توجه به هش��دارهای
پلیس��ی در انجام فعالیت اقتصادی از عوامل
زمینه ساز کالهبرداری است.
يک کشته و  3مصدوم
براثر واژگوني اتوبوس

رئیس پلیس راه اس��تان خوزستان گفت :بر
اثر واژگون��ي اتوبوس در مح��ور «آبادان_
س��ربندر» ي��ک نفر کش��ته و  3ت��ن ديگر
مصدوم شدند.س��رهنگ رضا دولتشاهی در
گف��ت وگو با پايگاه خب��ري پليس ،با اعالم
اي��ن خبر اظهار داش��ت :در پی اعالم مرکز
فوریت های پلیسی  110مبنی بر وقوع یک
فقره واژگوني در محور «آبادان _ سربندر»
بالفاصل��ه مأم��وران پلی��س راه و نيروهاي
ام��دادي به مح��ل حادثه اعزام ش��دند.وی
تصری��ح کرد :با حضور مام��وران پليس راه
مشخص ش��د يک دستگاه اتوبوس واژگون
ک��ه يک نفر بر اثر ش��دت جراح��ات وارده
ف��وت و  3نفر مجروح که توس��ط نيروهاي
امدادي به بیمارستان منتقل شدند.سرهنگ
دولتشاهی اضافه کرد :کارشناسان پليس راه
عل��ت حادثه را عدم توجه به جلو ناش��ي از
خس��تگي و خ��واب آلودگي رانن��ده اعالم
کردند.رئیس پلیس راه اس��تان خوزستان به
رانندگان توصیه کرد :از عجله و شتاب حین
رانندگ��ی خودداری و برای حفظ س�لامتی
خود و همس��فران به قوانین رانندگی احترام
بگذارند و با رعايت سرعت مطمئنه از ايجاد
چنين حوادث ناگوار پيشگيري كنند.

